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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1385/2011, którą złożył Antoni Bague Guerrero (Hiszpania), w 
sprawie nielegalnych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i 
urbanizacji w Gimenells i el Pla de la Font (Lleida)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję powiadamia o rażących i powtarzających się zaniedbaniach ze strony 
różnych organów administracyjnych w odniesieniu do nielegalnych praktyk w zakresie 
gospodarowania odpadami i urbanizacji. Podkreśla konkretnie, że w miejscowościach 
Gimenells i el Pla de la Font (Lleida) działa 14 nielegalnych składowisk odpadów 
budowlanych. Wydaje się, że w wyniku dochodzenia dotyczącego składowisk 
przeprowadzonego przez policję w 2005 r. nałożono grzywnę w wysokości 600 euro w 
odniesieniu do jednego z obiektów, podczas gdy koszty robót mających na celu przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego są szacowane na 70 000 euro i poniesie je ludność lokalna. W 
piśmie rządu Katalonii z września 2010 r. mowa też o postępowaniu w sprawie naruszenia 
wszczętym przeciwko władzom miejskim w kwietniu 2010 r. w związku z nielegalnym 
składowaniem odpadów. W szerszym kontekście składający petycję wskazuje, że prace 
budowlane prowadzone są nielegalnie na terenach chronionych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Autor petycji podnosi szereg skarg przeciw nielegalnym działaniom prowadzonym przez 
władze lokalne i przedsiębiorstwa. Wiele skarg dotyczy ogólnego niewłaściwego zarządzania 
ze strony władz lokalnych lub działań niewchodzących w zakres prawa UE. Skargi te należy 
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skierować do odnośnych władz krajowych. Dlatego też Komisja skupi się na ewentualnych 
naruszeniach prawodawstwa UE, a mianowicie na istnieniu 14 nielegalnych składowisk 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz milczącej zgodzie na nie, co może stanowić 
naruszenie dyrektywy nr 2008/98/WE w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa w sprawie 
odpadów)1 oraz dyrektywy nr 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2.

Komisja skontaktuje się z władzami Hiszpanii w celu uzyskania wyjaśnienia wyżej 
wymienionych kwestii.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 30 października 2013 r.

W oparciu o zarzuty autora petycji Komisja skontaktowała się z władzami hiszpańskimi za 
pośrednictwem procedury EU Pilot.

Z dokumentacji dostarczonej przez składającego petycję oraz przez właściwe organy wynika, 
że petycja dotyczy nieregularnego wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach, nie zaś 
istnienia nielegalnych składowisk odpadów sensu stricte. W każdym przypadku wyrzucanie 
odpadów w niedozwolonych miejscach stanowi naruszenie przepisów ustawodawstwa 
unijnego, w zwłaszcza dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów3 i dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów4.

Z informacji przedstawionych Komisji wynika jednak, że właściwe organy krajowe 
podejmują niezbędne działania w celu naprawienia istniejącej sytuacji. Środki te obejmują 
sankcje wobec gminy Gimenells oraz innych podmiotów prowadzących takie działania 
(zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw), a także oczyszczanie terenów, na których 
składuje się odpady. Do połowy czerwca 2013 r. oczyszczono osiem z czternastu 
zidentyfikowanych miejsc wyrzucania odpadów, zaś oczyszczanie dwóch kolejnych 
zaplanowano na czerwiec. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, prowadzone są obecnie prace 
przygotowawcze.

Wnioski

Służby Komisji są zdania, że właściwe organy podejmują odpowiednie działania naprawcze.

                                               
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
3 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
4 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.


